ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 25.05.2018 №1182

30 сесія 7 скликання

м.Вінниця

Про внесення змін та доповнень до Програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці
на 2018 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 22.12.2017 №968
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів – департаментів
міської ради: капітального будівництва від 17.05.2018 №22-00-012-21987,
міського господарства від 17.05.2018 №18-00-006-21882, комунального
господарства та благоустрою від 21.05.2018 №19-00-006-22503, служби у
справах дітей міської ради від 07.05.2018 №31-00-019-20368, економіки і
інвестицій від 21.05.2018 №11-00-004-22327, керуючись ст. 26, ч.1. ст. 59
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку м.
Вінниці на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 №968,
а саме:
1.1. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2018 рік (на
замовлення міської ради)»:
Назва об‘єктів відповідно до проектнокошторисної документації; тощо

Департамент капітального будівництва
Будівництво освітніх установ та закладів
Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу «Загальноосвітня
школа І ступеня №5 Вінницької міської
ради» по вул. Б. Ступнки,18 в м. Вінниця
Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №8 Вінницької міської
ради» по вул. Винниченка,28 в м. Вінниця
Реконструкція покрівлі будівлі закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36

Обсяг
капітальних
вкладень,
тис. грн.

в тому числі:
міський
кошти кошти
бюджет
державно підприє
(бюджет
го
мств,
розвитку)
бюджету організа
цій та
населен
ня

+8 455,741
+7 639,404

+8 455,741
+7 639,404

+1 600,000

+1 600,000

+2 200,000

+2 200,000

+3 799,404

+3 799,404

0,000
0,000

0,000
0,000

Вінницької міської ради» по вул.
Пирогова,191 в м. Вінниця
Реконструкція спортивного ядра закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
гуманітарно-естетичний колегіум №29
Вінницької міської ради» по вул.
Київська,149 в м. Вінниця (в т.ч. проектні
роботи)
Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
Реконструкція огорожі та патрульної
автодороги аеродрому КП «Аеропорт
Вінниця» (в т.ч. проектні роботи)
Нове будівництво аварійно-рятувальної
станції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця»
(в т.ч. проектні роботи)
Департамент міського господарства
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Реконструкція системи теплопостачання з
влаштуванням ІТП в комунальному закладі
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20
Вінницької міської ради" по вул.
Чумацькій, 266 в м. Вінниця (в т.ч. проектні
роботи)
Департамент комунального господарства
та благоустрою
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Нове будівництво вул. Проектної 12А (від
перехрестя з вул.Проектною 16 до
перехрестя з вул.Проектною 15) та ділянки
вул.Проектної 15 (від перехрестя з
вул.Проектною 12А до перехрестя з
вул.Проектною 12 )
Нове будівництво вул. Проектної 12А (від
перехрестя з вул.Проектною 16 до
перехрестя з вул.Проектною 13) та ділянки
вул.Проектної 13 (від перехрестя з
вул.Проектною 12А до перехрестя з
вул.Проектною 12 )
Разом по програмі капітального
будівництва

+40,000

+40,000

+816,337

+816,337

+342,393

+342,393

+473,944

+473,944

+670,000

0,000

0,000

+670,000

0,000

0,000

+670,000

+670,000

0,000

0,000

+670,000

+670,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-250,000

-250,000

+250,000

+250,000

+9 125,741

+9 125,741

0,000

0,000

1.2. в додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік», доповнивши
підрозділ 6.2. «Соціальний захист, підтримка сім’ї, дітей та молоді» розділу 6.
«Розвиток соціальної сфери» підпунктом 79а та виклавши в новій редакції
підпункт 154 підрозділу 7.3 «Фінансово-господарська діяльність комунальних
підприємств» розділу 7 «Муніципальне управління»:

Джерел
Відповідал Термін
а
Зміст заходу
ьні
викоОчікувані результати
фінансу
виконавці нання
вання
Соціальний захист, підтримка сім’ї, дітей та молоді
Забезпечити в 2018 році
придбання приміщень для
створення дитячого
будинку сімейного типу та
забезпечення житлом осіб з
числа дітей-сиріт на
виконання Закону України
«Про забезпечення
організаційно-правових
департамен
умов соціального захисту
ти міської
державн Поліпшення житлових умов
ради:
дітей-сиріт та дітей,
протяго ий та осіб з числа дітей-сиріт.
комунальн
позбавлених батьківського
м року міський Створення дитячого будинку
79а
ого майна,
піклування» та постанови
бюджет сімейного
фінансів
Кабінету Міністрів України
від 15.11.2017р. №877 (із
змінами) за рахунок
субвенції з державного
бюджету та коштів
міського бюджету (10
однокімнатних квартир та
житловий будинок для
створення дитячого
будинку сімейного типу)
Фінансово-господарська діяльність комунальних підприємств
154 Забезпечити підготовку
виконавчі
ІІ
міський Оприлюднення результатів
консолідованої фінансової
органи півріччя бюджет діяльності виконавчих
інформації спеціального
міської
органів Вінницької міської
призначення міста Вінниці
ради,
ради, підприємств, установ,
за 2017 та 2016 роки
комунальні
організацій та закладів
підприємств
комунальної власності
а, бюджетні
територіальної громади м.
установи,
Вінниці, з метою
організації
ознайомлення з ними
та заклади
мешканців міста Вінниці,
комунально
інвесторів, представників
ї власності
бізнес-середовища,
територіаль
громадських організацій,
ної громади
міжнародних фінансових
м. Вінниці
інститутів та донорів.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (В.Б.Кривіцький).
Міський голова

С. Моргунов

Департамент економіки і інвестицій
Бершадський Антон Олегович
головний спеціаліст
відділу планування та звітності

